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De buitenruimte is van ons allemaal. Samen met gemeenten, 
inwoners en partners werken we aan een prettige leefomgeving. 
We verzorgen de afvalinzameling en het beheer van de 
openbare ruimte. Dat doen we al 20 jaar. En dat blijven we 
doen, ook als alles even anders is. Afvalreductie, goed 
werkgeverschap en duurzaam ondernemen staan bij ons 
centraal. Voor nu en later.

Afvalreductie en circulaire economie
We willen meer grondstoffen uit ons restafval halen en bijdragen aan 
een circulaire economie. In Schiedam scheiden inwoners nu PMD dankzij 
het omwisselen van kliko’s en intensieve voorlichting. Nieuwe, frisse 
grondstofcontainers verminderen in Vlaardingen de berg restafval. We 
stimuleren inwoners met informatieve filmpjes om nóg meer afval te 
scheiden en testen samen duurzame containers.

Vanaf 1 januari 2020 werken we samen met de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk om hun restafval te verminderen door 
nascheiding. We blijven werken aan een circulaire toekomst en zetten 
daarom de eerste stappen richting De Werkplaats, een circulair 
ambachtscentrum. Hier combineren we hergebruik van materialen met 
arbeidsparticipatie.

Goed werkgeverschap
Bij Irado telt iedereen mee. Daarom steken we veel energie in 
arbeidsparticipatie, ontwikkeling en werkplezier. Denk aan leerwerktrajecten, 
vakgerichte opleidingen, taalondersteuning en begeleiding van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Met ons programma Levendig naar 70 zorgen 
we dat onze medewerkers gezond en vitaal blijven, ook na hun pensioen. Onze 
medewerkers gaven ons een 7 in het tevredenheidsonderzoek van 2019. 

Duurzaam ondernemen
Dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van een schone 
en leefbare omgeving, vinden we bij Irado erg belangrijk. We geven hierbij 
zelf het goede voorbeeld. We drinken koffie uit kartonnen bekers die we 
vervolgens recyclen. En steeds meer van onze bedrijfswagens gaan op CNG 
rijden, een brandstof gemaakt van het afval dat we inzamelen.

We betrekken bewoners en jongeren graag bij ons werk, zodat ze zelf gaan 
nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van een schone 
en duurzame samenleving.  Samen zorgen we voor een plek waar iedereen 

zich thuis voelt.

Wij werken buiten. Aan de ruimte die we delen. 
Wilt u meer weten? Kijk dan op irado.nl.
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onze vuilniswagens 
rijden op gas dat  

wordt gewonnen uit 
ons eigen afval

8000 Schiedamse 
huishoudens scheiden 

nu PMD

29 kandidaten 
in ons leerwerktraject, 
9 doorstromers naar 
een reguliere baan en 

54 werkervaringsplekken

inwoners bieden 
in 2020 tot wel 
30% meer 

huishoudelijk afval 
aan
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Balans per 31 december 2019

(voor verwerking voorstel resultaatbestemming) 

(in duizenden euro’s)

Activa 2019 2018

€ €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 522 660

Materiële vaste activa 25.424 23.622

Financiële vaste activa 322 297

26.268 24.579

Vlottende activa

Voorraden 233 203

Vorderingen 7.399 7.077

Liquide middelen 1.321 927

8.953 8.207

Totaal activa 35.221 32.786

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 945 900

Agio 2.688 2.688

Wettelijke reserve deelnemingen 160 135

Overige reserves 12.646 12.175

Onverdeelde winst 1.385 1.596

17.824 17.494

Voorzieningen 1.506 1.597

Langlopende schulden 4.291 2.776

Kortlopende schulden 11.600 10.919

Totaal passiva 35.221 32.786



Jaarverslag 2019 4

Winst- en verliesrekening over 2019
(in duizenden euro’s)

2019 2018

€ €

Netto-omzet

Som der bedrijfsopbrengsten 48.447 43.552

48.447 43.552

Lonen en salarissen 10.544 9.995

Sociale lasten 2.861 2.630

Overige personeelskosten 1.721 1.841

Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2.716 2.458

Overige bedrijfskosten 29.080 24.865

Som der bedrijfslasten 46.922 41.789

Bedrijfsresultaat 1.525 1.763

Financiële baten en lasten -76 -83

Resultaat deelnemingen 36 61

Resultaat voor belastingen 1.485 1.741

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening

-100 -145

Resultaat na belastingen 1.385 1.596


